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С Ъ В Е Т   З А   Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 25 

 

от редовно заседание, състояло се на 24.07.2018 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов, Розита Еленова. 

 

ОТСЪСТВА: София Владимирова – председател на СЕМ.  

 

Начало на заседанието 11:00 ч., водено от Бетина Жотева – член на СЕМ.  

Съставил протокола: Мария Гинина. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за 

осъществено наблюдение на предаванията «ЕвроДикоф», включени в 

съдържанието на програма «ТВ Евроком» на 10 и 13. 07. 2018 г. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Т. Тодорова. 
2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по: 

а) уведомителни писма от «СКАТ» ООД; 

б) уведомително писмо от «Радио 1» ООД. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Р. Радоева.  

3. Международна дейност. 

а) Доклад на г-жа Бетина Жотева, член на СЕМ, за заседанието на 

Подгрупа 3 на ЕРГА - Брюксел, 9-10 юли 2018 г. 

б) Писма от ЕРГА и ЕПРА; 

в) Покана за среща на 3-та подгрупа на ЕРГА в Брюксел, 13 септември 

2018 г. 
Вносител: Бетина Жотева, член на СЕМ. 

Докладва: Д. Ганев. 

Разни. 

     

 

Информации: 

- Доклад от главен юрисконсулт Доротея Петрова и главен експерт Диляна 

Кирковска за проведена среща на работната група към Съвета за защита на 

интелектуалната собственост. 

- Писма покани от Сдружение с нестопанска цел - БОРТ и от WordDAB за участие 

на WORLD DAB VIP TOUR OF BERLIN, 3 септември 2018 г.     
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Бетина Жотева откри заседанието, и попита има ли предложения или допълнения към 

дневния ред. Не бяха направени такива и се премина към гласуване на така 

предложения дневен ред. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» за осъществено наблюдение на предаванията «ЕвроДикоф», включени в 

съдържанието на програма «ТВ Евроком» на 10 и 13. 07. 2018 г. 

Старши инспектор Татяна Тодорова представи доклада (Приложение т. 1). 

 

Бетина Жотева се обърна към съветниците с въпрос дали биха искали да видят клипа. 

Иво Атанасов: Малко ли ми беше, че гледах вкъщи предаването, та сега и тук, но ако 

колегите искат. 

Бетина Жотева отбеляза, че тя и г-жа Димитрова не са го гледали и се обърна към г-жа 

Еленова за мнението й. 

Розита Еленова: Аз също не съм го гледала, г-жо Жотева. 

Иво Атанасов: Да си взема половин час отпуск, докато го гледате? 

Бетина Жотева уточни, че става въпрос само за клипа, не за цялото предаване. 

Татяна Тодорова: Самият клип е 2 минути. Няма да отнеме кой знае колко време. 

Розита Еленова: Колеги, ние сме на заседание. Нали не бързаме за никъде? 

Иво Атанасов: Не бързаме. 

Розита Еленова: Имаме доклад. Как да си съставим мнение, ако не сме видели 

съдържанието? 

Иво Атанасов: Разбрах се от първата дума. 

Бетина Жотева попита дали да изчакат заключението на колегите или по-добре да 

видят първо клипа и след това да чуят тяхната експертна оценка. 

Розита Еленова: Ние сме прочели заключението на колегите, ако те имат нещо да 

добавят, ще ги изслушаме. 

Бетина Жотева помоли да видят клипа.  

(клип) 

Розита Еленова: Извинете, колеги, но аз не мога да получа някаква информация какво 

се случва, без поведението на водещия. Клипът е 2 минути, нали? 

Бетина Жотева потвърди. 

Розита Еленова: Има сигурно анонс, теза, поведение на водещия. Ние какво 

анализираме? Аз имам нужда да видя водещия и гостите към темата. 

Бетина Жотева попита за сега ли става въпрос и дали има анонс към темата. 

Татяна Тодорова: То е през цялото време. Цялото предаване е посветено на тази тема. 

Водещият в самото начало обявява, че той ще търси истината, тъй като в клипа, вие 

самите се убедихте, че няма нито едно доказателство. Има твърдения. Няма приведено 

нито едно доказателство.  

Розита Еленова: Моля ви, г-жо Жотева, да го изгледаме. Аз искам да знам какво се е 

случило в това предаване. 

Бетина Жотева се поинтересува за времетраенето на предаването. 

Иво Атанасов: 3 часа. Второто е 3 часа. 

Татяна Тодорова: Второто е 3 часа, това е някъде 54 минути. 

Розита Еленова: Ами пуснете видеото. Съветниците, които не се интересуват от точка 

първа, могат да починат известно време. 
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Иво Атанасов: Напротив, интересувам се, ако имате предвид мен, и съм гледал. 

Розита Еленова: Не, нямам предвид Вас. Защо смятате, че имам предвид Вас? 

Иво Атанасов: Очевидно е. 

Розита Еленова: Да ли съм единствената, която иска да види какво се случва в това 

предаване? 

Иво Атанасов: Аз съм дошъл подготвен на работа и съм гледал и двете предавания. 

Бетина Жотева отбеляза, че в интерес на истината, не е гледала нищо, тъй като е 

останала с впечатлението, че само клипът е проблематичен. 

Татяна Тодорова: Извънредното предаване е посветено на този клип и търсенето, 

усилията на водещия да установи нещо, което е неоспоримо, нещо, което е истина. 

Първото, което установява водещият, това е наличието на този адрес, който се вижда в 

клипа, наличието на такава къща. След това… 

Розита Еленова: Извинявайте, г-жо Тодорова, че Ви прекъсвам, но това нали е 

докладът, говорим да пуснем видеото? 

Татяна Тодорова: Не Ви разбирам. 

Розита Еленова: Така ли? Кажете кое трябва да обясня? 

Татяна Тодорова: Не Ви разбирам. Мога ли да продължа или не мога? Ще гледате 

ли…? 

Розита Еленова: Г-жо председател? 

Бетина Жотева отговори, че сега 3 часа не е уместно да се гледа предаване. 

Розита Еленова: Аз ще гледам тази част, в която се засяга темата за личен живот. Мен 

ме интересуват тези теми, знаете, че този доклад е по мой сигнал, г-жо Жотева? 

Бетина Жотева потвърди, че е наясно. 

Розита Еленова: На мен ми се обадиха журналисти за преминаване на границите, и аз 

искам да видя дали това е така. 

Иво Атанасов: Това качено ли е в нашата система, където можем да го гледаме? 

Татяна Тодорова: В системата го няма, има го в папка „Директор”. 

Иво Атанасов: Всеки от нас може да влезе и да го види от личния си компютър, нали? 

Борислав Шабански: В „Обмен”-а го има.  

Бетина Жотева предложи тази точка да бъде отложена, за да могат всички съветници 

да изгледат предаването. Поясни, че тя също би желала да го гледа, но не счита за 

много уместно сега да се отделят 3 часа за тази цел.  

Розита Еленова: Едва ли предаването е 3 часа,  предполагах, че става въпрос за едни 

15 -20 минути. Но какво от това, ако е 3 часа? 

Иво Атанасов: Имаме го на компютрите си. Трябва да влезем в „Обмена” - всеки от 

нас, и да изгледа колкото иска. 

Бетина Жотева попита дали действително става въпрос за 10-15 минути. 

Татяна Тодорова: Не, това, извънредното предаване, което е посветено на клипа, с 

твърденията за къщата в Барселона, продължава 1 час и 04 минути. Второто предаване, 

на 13-ти, продължава общо 3 часа, 09 минути и 43 секунди. В тях влиза този час и 

четири минути. То си е редово предаване, където темата продължава да се третира, като 

има и други теми, разбира се, не е тя единствената. Но извънредното предаване 

„ЕвроДикоф” от 10-ти юли е посветено единствено и изцяло на този клип. 

Бетина Жотева поиска да се  уточни, в крайна сметка за един час и четири минути ли 

става въпрос. 

Татяна Тодорова: Да. 

Розита Еленова: Тогава бих се съгласила да отложим точката. 

Бетина Жотева подчерта, че би искала да ги изгледа и двете предавания. 

Розита Еленова: Защото аз смятах, че ще може и е редно да го изгледаме. 

Бетина Жотева благодари за съгласието. 
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Иво Атанасов: Само че, моето предложение е, като приемам предложението на г-жа 

Еленова да отложим за следващото заседание, предлагам допълнително всеки от нас, на 

служебния си компютър, да гледа колкото си иска от това предаване и да дойдем тук 

вече гледали предаването, а не тук да го гледаме. 

Бетина Жотева отговори, че именно това е идеята и още веднъж поясни, че нейното 

заблуждение е било, че проблемът е в 2-минутния клип. 

Иво Атанасов: Не, не. 

Бетина Жотева продължи мисълта си, че това е причината, поради която не е гледала 

предаването, и се извини за това, че точката ще бъде отложена. Благодари за 

разбирането и обяви, че за следващото заседание всеки, след като го е изгледал, ще има 

формирано собствено мнение по въпроса.  

Иво Атанасов: Да. 

Татяна Тодорова: Само искам да подскажа, че и на 20-ти юли в предаването 

„ЕвроДикоф” има доста голям отрязък, свързан с тази тема, но вече по отношение на 

другите медии, които мълчат и се самоцензурират по отношение на къщата в 

Барселона. Където изниква друг проблем. 

Бетина Жотева уточни, че в такъв случай става въпрос за три предавания едно след 

друго. 

Татяна Тодорова: Да, където я има тази тема. 

Бетина Жотева се обърна към Главния секретар на СЕМ за съдействие. 

Борислав Шабански: Какво да направим? 

Бетина Жотева поясни, че има предвид съдействие за това къде и как съветниците 

биха могли да изгледат посочените предавания. 

Борислав Шабански: Те са качени в „Обмен”-а. Ако желаете, ще ги получите на един 

диск. 

Иво Атанасов: Ще дойде г-н Цолов и ще ни ги отвори на компютрите – който не е 

работил в „Обмен”-а. 

Бетина Жотева попита дали би могло и на мобилно устройство, на флашка, на което 

получи утвърдителен отговор и благодари. 

Борислав Шабански: Има ги и на всички платформи. 

Татяна Тодорова: Ще ги изтегля от системата и ще ги предоставя. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Отлага за следващото заседание. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по: 

 

а) уведомителни писма от «СКАТ» ООД 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2а). 

 

Иво Атанасов: Г-жо Радоева, режимът е уведомителен и ние не можем да кажем „да” 

или „не”. Формално трябва да го гласуваме. 

Райна Радоева: Да. 

Бетина Жотева се извини за прекъсването и поясни, като се обърна и към г-жа 

Еленова, че ще бъдат подготвени дискове. 

Розита Еленова: Ще го видя в „Обмен”-а, аз нямам нужда от запис. 

Бетина Жотева каза, че просто ги информира, че това ще бъде осигурено и даде 

отново думата на г-н Атанасов.  
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Иво Атанасов: Няма какво да направим. Интересно защо го свиват профила от 

политематичен в … 

Бетина Жотева допълни - в новинарски. 

Иво Атанасов: Това е тяхно право. 

Розита Еленова: Ще бъда в този случай въздържала се. Имам своите съображения. В 

нашия регистър не фигурира вицепремиерът Валери Симеонов, но той нееднократно е 

казвал в свои интервюта, че е собственик на тази телевизия и промяна от 

политематичен в информационно-новинарски профил мен лично ме притеснява. Защо 

точно в този момент се случва тази промяна и кое я налага – не се обяснява. Поисках и 

справка от администрацията, каквато не получих. 

Бетина Жотева попита дали са предложили програмна схема, концепция. 

Райна Радоева: Да. 

Розита Еленова: Има програмна схема. То не може без програмна схема да се случи, 

приложена е в документите. 

Бетина Жотева допълни, че това го е чела, но намира, че програмната схема не е 

много ясна. Попита дали има нещо по документите, което не отговаря на изискванията. 

Райна Радоева: Не. 

Бетина Жотева поиска да се уточни дали в такъв случай всичко е наред. 

Райна Радоева: Да. 

Розита Еленова: Ако нещо не отговаря на изискванията, не би трябвало 

администрацията да го предлага в заседание. Не мога да повярвам, че може да се случи 

такова нещо. 

Иво Атанасов: Предполагам, че е във връзка с двата избора следващата година… 

Бетина Жотева отбеляза, че най-вероятно е така. 

Иво Атанасов: …но това е коментар, който си позволявам в скоби. Тяхно право е. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” и 1 „въздържал се” /Розита Еленова/: 

І. ИЗМЕНЯ регистрацията на СКАТ ООД за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „СКАТ+”, съгласно Удостоверение № ЛРР-02-4-090-01, както 

следва: 

Програмният профил от общ (политематичен) се променя на специализиран 

(информационно-новинарски). 

ІІ. ИЗМЕНЯ регистрацията на СКАТ ООД за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „СКАТ”, съгласно Удостоверение № ЛРР-02-4-090-02, както 

следва: 

Програмният профил от общ (политематичен) се променя на специализиран 

(информационно-публицистичен).  

ІІІ. За измененията от настоящето решение и на основание чл. 10 от ТТРТД СКАТ ООД 

дължи заплащане на такси в размер на по 150 (сто и петдесет) лева за всяко едно 

изменение на удостоверение по чл. 125а от ЗРТ, или общо 300 (триста) лева. 

Таксата се заплаща по банков път или в касата на СЕМ в седемдневен срок от влизане 

на решението в сила. 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

б) уведомително писмо от «Радио 1» ООД. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2б). 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: 

І. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне  на 

радиоуслуга № 1-016-01 с наименование „РАДИО 1”, издадена на „Радио 1” ООД, 

както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Радио 1 ООД на Радио 1 

ЕООД. 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-016-01 остават 

непроменени. 

ІІ. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне  на 

радиоуслуга № 1-016-02 с наименование „РАДИО ЕНЕРДЖИ”, издадена на „Радио 1” 

ООД, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Радио 1 ООД на Радио 1 

ЕООД. 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-016-02 остават 

непроменени. 

ІІІ. На основание чл. 5, т. 2 от ТТРТД ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на общо 300 (триста) 

лева, платима в седемдневен срок от влизане на решението в сила по банков път или в 

касата на СЕМ. 

Длъжностни лица от СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Международна дейност. 

 

а) Доклад на г-жа Бетина Жотева, член на СЕМ, за заседанието на Подгрупа 3 на ЕРГА 

- Брюксел, 9-10 юли 2018 г. 

 

Бетина Жотева се обърна към съветниците с въпрос дали са успели да се запознаят със 

съдържанието на доклада й, за да не го разказва отново. Добави, че би искала да обърне 

внимание върху нещо, а те впоследствие ще зададат своите въпроси, ако има такива. 

Иво Атанасов: За рекламата? Или не? 

Бетина Жотева отговори, че не е имала предвид това, а че СЕМ ще наблюдава онлайн 

медиите. Добави, че иска да подготви съветниците експлицитно, че новата Директива 

предполага наблюдаване на аудио-визуално съдържание на интернет сайтовете. Т.е., 

абсолютно всички новинарски, поли- и други тематични, щом качат клип, видео или 

аудио, или каквото и да било, вече попада под наблюдението на новата Директива.  

Иво Атасанов: Дала си пример с Youtube, с някои други. 

Бетина Жотева потвърди. 

Розита Еленова: Това е от няколко месеца. 

Бетина Жотева отговори, че сега ще бъде одобрено това да се наблюдава, т.е. да има 

регулация, защото у хората се поражда неразбиране и й задават въпроса: „Какво значи 

онлайн наблюдение?”. Подчерта, че това е една част от онлайн наблюдението, за което 

ние все още нямаме капацитет и добави, че Съвета скоро ще трябва да се бори за 

увеличаване на числеността, на средствата и технологиите, защото няма как 

досегашният брой експерти да четат и още 200 сайта - да кажем по читаемост, по 

посещаемост първите 200 сайта, ако ги наблюдаваме, е достатъчно. Според нея, ще 

бъдат необходими поне още 20 души. Още веднъж отбеляза, че хората сериозно се 

занимават с това тази Директива е много очаквана. 

Ивелина Димитрова: Кога горе-долу се очаква? 
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Бетина Жотева каза, че се очаква от януари нататък, ако всичко се приеме така, както 

е, предвид факта, че от м. юни вече има политическо разбирателство. 

Иво Атанасов: Имаме 21 месеца да имплементираме, ако се приеме през септември в 

този вид. 

Бетина Жотева поясни, че сега са по-скоро административни въпроси, които са 

уредени в правото на ЕС, трябва да мине през различните органи и се очаква да се 

вкара в Eurolex през м. януари. След като Директивата се публикува в Eurolex, 

държавите-членки имат 21 месеца за нейната имплементация. И добави, че тук 

наистина ще е необходимо творчество за това, как точно ще се прилагат някои неща, 

като например рекламата, за което отбеляза, че  г-н Атанасов е напълно прав. 

Иво Атанасов: Толкова е дразнещо… 

Бетина Жотева постави въпроса дали някой изчислява 20 % от 24 часа колко са. 

Виржиния Савова – Директор на Дирекция „Специализирана администрация”:  
12 минути на час, колкото е в българския закон. 

Бетина Жотева отбеляза, че това е ясно. 

Иво Атанасов: Времето от 7:00 до 22:00 часа, не от цялото денонощие, но пак е много, 

и като го стоварят всичко в праймтайма… 

Бетина Жотева уточни, че това правило за 12 минути на час отпада. Т.е., всички 

доставчици могат да преценят между 8:00 и 9:00 часа сутринта да излъчват 1 час 

реклами.  

Иво Атанасов: Между 20:00 и 21:00, например… 

Бетина Жотева потвърди и допълни, че това ще е тяхно право да избират и  предвид 

това, не знае как СЕМ ще осъществява мониторинг, защото сега  има яснота - 12 

минути на час. Смята, че  ще е много трудно, но трябва да се подготви някаква 

методология  за наблюдение, защото това ще се приеме. Г-жа Жотева използва 

възможността още веднъж да благодари за гласуваното доверие и добави, че за нея е 

било важно, защото това е първата чисто работна обстановка с Директивата, било е 

полезно, а е получена и покана за още една такава среща на експертно ниво през м. 

септември. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема за информация. 

 

б) Писма от ЕРГА и ЕПРА; 

Старши инспектор Димитър Ганев запозна съветниците със съдържанието на 

писмата. (Приложение 3б) 

 

Бетина Жотева взе думата като отбеляза, че не е познавала Любос Куклис преди, 

видяла го е за първи път на срещата, на която е присъствала. Бил е председател на една 

от подгрупите, тази за Директивата. Нейните впечатления от него са, че е един 

изключително симпатичен, общителен, приветлив и най-важното – много добре 

запознат с цялата материя човек, който работи с голям ентусиазъм и на практика върху 

неговите плещи са паднали двете срещи, на които е присъствала – и на работната група 

за европейските произведения, и след това на голямата среща на следващия ден на 

цялата Подгрупа. Той ги е водел, на практика се е представил като добър медиатор и 

комуникатор. Г-жа Жотева добави, че, естествено, няма човек, който да може да 

отговори на всички въпроси, но си проличало, че той е много добре подготвен и това й 

дава основание да мисли, че ЕРГА му е по-основно занимание, отколкото 

националният регулатор. Обобщи, че тя лично е останала с много добри впечатления от 

него и предполага, че ще успее да се справи с цялата задача. Подчерта, че не може в 
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никакъв случай да даде алтернативно предложение, тъй като не познава хората, поради 

което би се съгласила с предложението за неговата кандидатура и го смята за добър 

избор. Обърна се към съветниците, ако нямат нищо против, на доверие да го гласуват, 

да проследят дали ще се справи, а при необходимост, след това биха могли да се 

коригират.  

 

Решение: Приема за информация. Изразява своята подкрепа Любос Куклис да бъде 

избран за временен Председател на ЕРГА до края на 2018 г. и постоянен Председател 

през 2019 г. До следващото заседание да се уточнят участниците  от страна на СЕМ в 

48-мата среща на ЕПРА, която ще се състои в Братислава от 10-ти до 12-ти октомври 

2018 г. 

 

Бетина Жотева благодари и помоли който има интерес и желание за участие в 48-мата 

среща на ЕПРА да има готовност да уведоми до следващото заседание, като посочи, чу 

11-ти август е датата, посочена в поканата като краен срок за резервации. Г-жа Жотева 

попита дали периодът до следващото заседание е достатъчен на съветниците да вземат 

решение. 

Ивелина Димитрова: Да. 

Розита Еленова: ЕПРА е октомври, нали? 

Бетина Жотева: Да.  

Розита Еленова: Другите групи, които са в доклада на г-н Ганев, те са на ЕРГА? 

Бетина Жотева: Да.  

 

в) Покана за среща на 3-та подгрупа на ЕРГА в Брюксел, 13 септември 2018 г. 

 

Бетина Жотева предложи, относно всички покани за групите на ЕРГА, да се участва 

само на срещата на 13-ти септември, тази на Подгрупа 3, в която официално участваме 

и която се занимава с Директивата. Посочи, че според нея, в другите подгрупи, би 

могло да няма толкова активно участие, предвид това, че е достатъчно 

предизвикателство да се справим с Директивата. 

Розита Еленова: Къде е това за 13-ти септември? Аз виждам 25-ти септември, 2-ри 

октомври, 3-ти октомври, 6-ти ноември. 

Бетина Жотева поясни, че поканата за 13-ти септември е получена в края на 

отминалия работен ден и помоли съветниците да разгледат допълнително приложените 

материали, защото е включена в дневния ред в последния момент. 

Марияна Андреева: То е раздадено към дневния ред. 

Бетина Жотева потвърди и попита съветниците дали са намерили материала. 

Ивелина Димитрова: Да, да. 

Бетина Жотева подчерта, че това е наистина важна среща. 

Ивелина Димитрова: На Подгрупа 3. Това е тази… 

Бетина Жотева потвърди, че това е Подгрупата, която се занимава с Директивата. 

Допълни, че другите са за прозрачност, за териториални произведения и т.н. Посочи, че 

сме избрали тази, която действително е с най-голямо практическо приложение и с         

най-голямо въздействие върху аудиторията. Още веднъж подчерта, че нейното 

предложение е да се участва именно тук. Добави, че  ако има някакви други идеи за 

участия в други подгрупи, те ще бъдат разгледани, но смята, че това е напълно 

достатъчно. Попита дали има въпроси. 

Иво Атанасов: Въпроси по кое? 

Бетина Жотева отговори, че има предвид въпроси, касаещи международната дейност. 

Иво Атанасов: Не, нямам. 
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Решение:  

СЕМ реши: Приема за информация. 

 

ПО Т. ИНФОРМАЦИИ: 

-Доклад от главен юрисконсулт Доротея Петрова и главен експерт Диляна Кирковска за 

проведена среща на работната група към Съвета за защита на интелектуалната 

собственост. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение Инф. 1) 

 

Бетина Жотева попита дали това не е проблем на ЗАНН, а не на ЗРТ. 

Доротея Петрова: Така е. Те се опитват да вкарат едва ли не всяка администрация да 

определи за себе си как да си връчва актовете, което не намираме за правилен подход. 

Бетина Жотева изказа мнение, че по този начин СЕМ може да обяви, че ще връчва 

актовете си във вторник, в 18.00 часа, например. 

Доротея Петрова: Ами …да, да кажем… 

Бетина Жотева поиска да се уточни дали това може да си го запишем в Закона. 

Борислав Шабански към Доротея Петрова: Моля те, да припомниш в годините СЕМ 

колко такива опити е правил, които винаги са завършвали без резултат. 

Доротея Петрова: Много са. Знаете,  МВР отказва да съдейства, единственият вариант 

е  Общинска администрация. Но това наистина е проблем на ЗАНН и това е проблем за 

цялата държавна администрация, не само на СЕМ. Всички, които връчват актове, рано 

или късно срещат  този проблем.  

Бетина Жотева благодари и даде думата за изказвания.  

Розита Еленова: Аз предлагам да напишем едно писмо, в което да се изразят 

съображенията на нашите експерти - при условие, че мнението на СЕМ не се обсъжда 

или просто не му идва  редът.  

Доротея Петрова: Може би утре ще е последното заседание на работната група. 

Въпросът е да имаме мандат да кажем, че на този етап ще се въздържим. 

Бетина Жотева попита дали е станало въпрос за обща администрация за авторски 

права.  

Доротея Петрова: Няма такава.  

Розита Еленова: Обща администрация, в смисъл? 

Диляна Кирковска: В нашата  юрисдикция няма такава.  

Доротея Петрова: Не, напротив. Даже ни беше казано, че не може така… 

Бетина Жотева поясни, че има предвид, че няма да правят агенция, че с авторските 

права те ще се занимават. Обобщи, че не очаква нещо да се промени и благодари за 

доклада. 

Розита Еленова: Т.е., не се приема моето предложение?  

Бетина Жотева попита защо.  

Розита Еленова: Не знам. Питам. 

Бетина Жотева попита дали за утре е насрочена срещата на работната група. 

Доротея Петрова: Да, ние утре пак ще сме на работна група, въпросът е все пак да 

знаем становището на СЕМ, тъй като това ни беше помолено да предадем на 

ръководството – дали СЕМ би се съгласил, съответно и КРС, да работи за такива 

законодателни промени в ЗЕС и ЗРТ. 

Бетина Жотева уточни, че СЕМ не е съгласен. 

Ивелина Димитрова: Подкрепяме Вашето становище. 

Бетина Жотева потвърди, че подкрепят становището на експертите, и попита дали ще 

имат време да изготвят писмо или утре устно ще представят становището. 
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Доротея Петрова: Писмо, да, бихме могли да изготвим, но.... 

Бетина Жотева се обърна към съветниците дали са съгласни да се изготви писмо, 

което все пак ще остане като следа. 

Иво Атанасов: Да, съгласен съм. 

Розита Еленова: Да, с тези съображения, защото сега докладът, който виждаме, е 

пълен със съображения и след като СЕМ не може да бъде изслушан или има бележки за 

непартньорско поведение, да има писмена следа с мнението ни. 

Бетина Жотева се съгласи с това да бъде изготвено писмо, което да остане като 

някаква следа.  

 

Решение: Приема доклада. Да се изготви писмо до Съвета за интелектуална 

собственост към Министерство на културата, съгласно предложението в доклада. 

 

-Писма покани от Сдружение с нестопанска цел - БОРТ и от WordDAB за участие на 

WORLD DAB VIP TOUR OF BERLIN, 3 септември 2018 г.     

 

Бетина Жотева запозна съветниците с получените покани. 

Иво Атанасов: Да започнем с тази за НС, тя ми се вижда най-важна …  

Бетина Жотева отговори, че тя е за утре. 

Розита Еленова: За четвъртък. 

Бетина Жотева се поправи, че наистина е за четвъртък и допълни, че който иска, може 

да вземе участие. 

Иво Атанасов: Не, трябва непременно да има хора от нас. 

Бетина Жотева отговори, че тя при всички случаи ще отиде и пред нея този въпрос 

въобще не стои.  Подчерта, че поканата е отворена за всички членове. 

Иво Атанасов: Тъй като днес трябва да отговорим на един адрес, да видим кои ще 

отидем да ни запишат имената. 

Бетина Жотева предложи да отидат всички. 

Иво Атанасов: Аз съм съгласен. 

Бетина Жотева допълни, че е хубаво да ги изслушат. 

Ивелина Димитрова: Да чуем дискусиите. 

Иво Атанасов: Малко да получим… 

Бетина Жотева се обърна към г-жа Еленова за мнението й, дали е съгласна. 

Розита Еленова: Да. 

Бетина Жотева уточни, че те са дошли с един голям списък, била е на една среща с 

регионалните медии и те са дошли с един огромен списък с искания. И смята, че 

съветниците трябва да присъстват там, защото в обществото, дори сред                            

най-запознатите колеги, е започнала да се прави една фундаментална грешка – да се  

бъркат двата закона, ЗРТ и новият, който в момента се готви. 

Иво Атанасов: За печатните произведения. 

Бетина Жотева продължи мисълта си, че започват да се смесват правомощия и 

отговорности и е добре съветниците да са там и да обяснят. 

Иво Атанасов: Затова бих искал да помоля за малко информационно осигуряване по 

законопроекта, който е внесен. Не знам дали да не свалят стенограмата от първото 

гласуване в Народното събрание и да изчетем изказванията, ако не е безкрайно дълго. 

Или това всеки сам да го направи, но поне да имаме законопроекта.  

Бетина Жотева допълни, че той е минал на първо четене. Помоли г-жа Андреева – 

директор на дирекция „Обща администрация”, да се подадат имената на четиримата 

съветници, които ще присъстват.  
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Ивелина Димитрова: Те сега ще дискутират между 1-во и 2-ро четене промените, 

нали? Това ще правят? 

Бетина Жотева потвърди и попита дали има желаещи за  поканата на БОРТ. 

Иво Атанасов: А Германия? Там е г-жа Владимирова с немски, ако няма други 

желаещи, но би трябвало да я питаме. 

Бетина Жотева се съгласи и добави, че тя не проявява интерес към срещата в Берлин. 

Иво Атанасов: Някъде видях правописни грешки и започват да ми се виждат 

съмнителни тия хора. 

Бетина Жотева потвърди, че има допуснати правописни грешки на много места. 

Попита дали някой ще отиде в Своге. 

Иво Атанасов: Е, тези са по-лични въпроси вече, там няма да представляваме СЕМ, 

докато в Германия ще представляваме Съвета доколкото разбирам, който отиде. 

Бетина Жотева попита кога се връща г-жа Владимирова. 

Мариана Андреева: На 2-ри август.  

Бетина Жотева каза, че в такъв случай ще могат тогава да го обсъдят, няма да е късно. 

 

Решение: Приема за информация. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 25 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Т. Тодорова, изх. № НД-04-30-07-86/20.07.2018 г.; 

3. Доклад от Р. Радоева, изх. № НД-04-30-07-88/20.07.2018 г.; 

4. Доклад от Б. Жотева, изх. № ЧД-08-30-11-21/19.07.2018 г.; 
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